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 Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Κύριε Αρχηγέ του Λιμενικού 
Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε 
Χριστιανουπόλεως,   
 
 Η παρουσία σας στη σημερινή τελετή ορκωμοσίας των νέων Ναυτικών Δοκίμων και 
των νέων Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος, τιμά τη Σχολή και καταδεικνύει 
την ιδιαίτερη σημασία που δίδει η πολιτική ηγεσία καθώς και η  στρατιωτική  ηγεσία του  
Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος στη διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευση 
των μελλοντικών αξιωματικών και ηγητόρων τους.  
 
 Η φετινή τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιείται δυστυχώς με την πανδημία του 
κορωνοϊού και πάλι ανάμεσά μας, αναγκάζοντας μας να πραγματοποιήσουμε την τελετή με 
τους ελάχιστους δυνατούς προσκεκλημένους και με την παρουσία περιορισμένου αριθμού 
συγγενών και αγαπημένων προσώπων των ορκιζομένων. Παράλληλα όμως, 
πραγματοποιείται σε μία χρονιά ορόσημο για την Ελλάδα, διακόσια χρόνια μετά την έναρξη 
της Ελληνικής ηρωικής επανάστασης του 1821. 
 
 Νέοι Ναυτικοί Δόκιμοι, Νέοι Δόκιμοι Σημαιοφόροι του Λιμενικού Σώματος, 

 
 Με τον όρκο, που πριν από λίγο δώσατε υπό τη σκέπη της Ελληνικής Σημαίας, του 
Ιερού Ευαγγελίου και της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Πολεμικού Ναυτικού και 
του Λιμενικού Σώματος , ενταχθήκατε και τυπικά στη μεγάλη μας ναυτική οικογένεια 
θέτοντας τους εαυτούς σας στην υπηρεσία της πατρίδας. 
 
 Η σημερινή ημέρα έχει αναμφίβολα ξεχωριστή  σημασία για εσάς καθώς σηματοδοτεί 
μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας, την απαρχή της σταδιοδρομίας σας ως αξιωματικοί και 
εδώ θα ήθελα να σας συγχαρώ για την επιλογή και την επιτυχία σας.  
 

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων υπήρξε ανέκαθεν  και παραμένει, το κύτταρο της 
συστηματικής εκπαίδευσης  των υποψηφίων Αξιωματικών του Ελληνικού Πολεμικού 
Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, έχοντας να εκπληρώσει δύο θεμελιώδεις στόχους 
προς τους σπουδαστές της, την προσφορά της γνώσης και την καλλιέργεια της αγωγής 
τους. 
 
 Τα τέσσερα χρόνια που θα περάσετε στη σχολή θα είναι από τα σημαντικότερα στη 
σταδιοδρομία σας. Το πιεστικό, απαιτητικό μα συνάμα δοκιμασμένο πρόγραμμα που θα 
πρέπει να ακολουθείτε εφαρμόζοντας αυστηρά τους κανόνες δεοντολογίας και  πειθαρχίας 
έχει σαν σκοπό να σας κάνει πιο δυνατούς, να αυξήσει τη σωματική και ψυχική σας 
αντοχή, να σας μάθει να εργάζεσθε και να αντιδράτε σωστά υπό την πίεση καταστάσεων 
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και χρόνου , να χαλυβδώσει την αυτοκυριαρχία σας, την εμμονή σας στο σκοπό και να 
διαμορφώσει την προσωπικότητα σας στο πλαίσιο των αρχών και των παραδόσεων του 
Πολεμικού Ναυτικού που ταυτίζονται με αυτές του Λιμενικού Σώματος. Οι παραδόσεις 
αυτές έχουν διαμορφωθεί μέσα από τη μακροχρόνια πάλη για την επικράτηση του Έλληνα 
σε όλες τις θάλασσες. 
 

Στη Σχολή θα αναπτύξετε φιλίες και δεσμούς που θα σας συνοδεύουν σε όλη σας τη 
ζωή, ενώ θα σας δοθεί η ευκαιρία να ταξιδέψετε και να γνωρίσετε καινούργιους τόπους και 
πολιτισμούς.  

 
Νέοι Ναυτικοί Δόκιμοι, Νέοι Δόκιμοι Σημαιοφόροι του Λιμενικού Σώματος, 
 

 Το  Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έχει γράψει σελίδες λαμπρής και ένδοξης ιστορίας η 
οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Πέρυσι  εορτάσαμε  τα 2500 χρόνια από τη νικηφόρα 
ναυμαχία της Σαλαμίνας, ενώ φέτος τιμούμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής 
επανάστασης του 1821 όπου έλαβαν χώρα τα ανεπανάληπτα ναυτικά κατορθώματα των 
θρυλικών Ελλήνων ναυμάχων. Τον μεθεπόμενο μήνα θα εορτάσουμε την επέτειο των   
νικηφόρων ναυμαχιών των Βαλκανικών πολέμων, ενώ τα ηρωικά επιτεύγματα του ναυτικού 
μας κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο συζητούνται ευρέως και αναγνωρίζονται 
παγκοσμίως. 
 
 Αλλά και το  Λιμενικό μας Σώμα, το οποίο έχει συμπληρώσει ήδη έναν αιώνα 
λειτουργίας έχει γράψει τη δική του ιστορία λαμπρής προσφοράς στον τόπο μας , η οποία 
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η σύσταση για παράδειγμα του θεσμού των προξενικών 
λιμεναρχών πριν από 100 χρόνια, αρχικά στο Λονδίνο και αργότερα στο Καρντίφ και την 
Αμβέρσα, συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση του εμπορικού μας στόλου μετά την 
λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου. Η συμμετοχή του Λιμενικού μας  Σώματος στην 
αναγκαστική έξοδο του Ελληνικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασία το 1922 στάθηκε 
σωτήρια, (τόσο για τη παραλαβή του στρατού και του πληθυσμού, αλλά όσο και για την 
υποδοχή των προσφύγων που έφθαναν από τα Μικρασιατικά παράλια στην ενδοχώρα) 
ενώ η συμβολή του επίσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε καθοριστική με τον 
συντονισμό των θαλασσίων πολεμικών  μεταφορών που ανέλαβε.  
 
       Αλλά και στις μέρες μας ,τόσο το  Πολεμικό Ναυτικό, όσο και το Λιμενικό Σώμα  είναι 
έτοιμα αν χρειαστεί να γράψουν την ίδια λαμπρή ιστορία, όπως συνέβη  το περασμένο 
καλοκαίρι όταν ο Ελληνικός Στόλος και τα σκάφη του Λιμενικού  αναπτύχθηκαν στις 
μεγαλύτερες σε διάρκεια και έκταση επιχειρήσεις μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
προασπίζοντας αποτελεσματικά τις Ελληνικές θάλασσες και τα  εθνικά μας συμφέροντα, 
επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική  θρυλική ρήση του Θεμιστοκλή ότι «έχουμε γη και πατρίδα, 
όσο έχουμε πλοία στη θάλασσα».  

 
 Νέοι Ναυτικοί Δόκιμοι, Νέοι Δόκιμοι Σημαιοφόροι του Λιμενικού Σώματος, 
 

 Με τις προκλήσεις στη θάλασσα να είναι συνεχώς παρούσες, η ενίσχυση του 
Πολεμικού μας Ναυτικού αλλά και του Λιμενικού μας Σώματος, που συνθέτουν δύο 
κρίσιμους παράγοντες εθνικής ισχύος για την προάσπιση των κυριαρχικών μας 
δικαιωμάτων και των εθνικών μας συμφερόντων, αποτελεί μονόδρομο. Αποτελείτε τον 
πολλαπλασιαστή ισχύος που η χώρα μας σήμερα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Με 
την εκπαίδευση που θα λάβετε από το αναγνωρισμένου κύρους καθηγητικό, αλλά και 
στρατιωτικό προσωπικό της Σχολής μας, εξελιχθείτε τα μέγιστα, φανείτε αντάξιοι των 
προσδοκιών  της πατρίδας μας και υποσχεθείτε ο καθένας στον εαυτό του, ότι όχι μόνο θα 
είσθε άξιοι συνεχιστές της ιστορίας,  αλλά πολύ καλύτεροι από κάθε προηγούμενο. 
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Άλλωστε, εσείς θα υπηρετήσετε και θα κυβερνήσετε τα υπερσύγχρονα νέα πλοία ψηφιακής 
τεχνολογίας, που θα ανανεώσουν τον ένδοξο Ελληνικό Στόλο.  
 
 Για τους λόγους αυτούς, αξιοποιήστε για τη μόρφωσή σας όλα τα μέσα που θα σας 
διατεθούν, στο έπακρο. Καλλιεργείστε την ευγενή άμιλλα μεταξύ σας και μάθετε να 
αναλαμβάνετε ευθύνες και να έχετε εμμονή στο σκοπό προκειμένου να επιτύχετε πάντα το 
βέλτιστο αποτέλεσμα. Επιδείξτε υψηλό ήθος, αξιοπρέπεια, υπευθυνότητα και πορευθείτε 
με βάση την αξιοκρατία. Να έχετε πάντα κατά νου ότι η  χρήση πλαγίων μέσων δεν συνάδει 
με τις αρχές της Σχολής, δεν είναι αποδεκτή και θα επιφέρει τις δέουσες κυρώσεις. Τέλος 
μάθετε να τηρείτε και να σέβεστε με ευλάβεια τις παραδόσεις του Πολεμικού μας Ναυτικού. 

 
Νέοι Ναυτικοί Δόκιμοι της Κύπρου, 
 
Σας συγχαίρω για την επιλογή σας και σας διαβεβαιώνω ότι η Σχολή θα σας 

συμπαρασταθεί σε κάθε σας προσπάθεια και σας προτρέπω να καλλιεργήσετε με τους 
ελλαδίτες συμμαθητές σας αδιάρρηκτους δεσμούς νοοτροπίας, παράδοσης και 
επιδιώξεων που ταυτίζουν τα δύο ναυτικά. 

 
Νέοι ναυτικοί Δόκιμοι της Ιορδανίας, του Μαυροβουνίου και  της Τυνησίας,  
 
Σας καλωσορίζω στη Σχολή μας και μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι το βάπτισμα σας 

στην υπηρεσία της Πατρίδας σας και της θάλασσας. Η θάλασσα είναι το στοιχείο  που 
ενώνει τους λαούς. Μια ένωση που εμπεριέχει τον σεβασμό στους κανόνες του 
Διεθνούς δικαίου, που οδηγούν στη σταθερότητα και την ειρήνη. 

 
 Νέοι Ναυτικοί Δόκιμοι, Νέοι Δόκιμοι Σημαιοφόροι του Λιμενικού Σώματος, 

 
Σας εύχομαι υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα πορεία της ζωής σας και σας 

καλώ όλοι μαζί να αναφωνήσουμε 
 

.  
 ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 

     ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ   
     ΖΗΤΩ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ                 
    

                      
 

Υποναύαρχος  Ιωάννης Καλογερόπουλος  ΠΝ  
                                                                                                                     
          Διοικητής                                                            


